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ACÓRDÃO Nº: 402/2009
PROCESSO Nº: 2009 / 7000 / 500029
IMPUGNAÇÃO: 59
IMPUGNANTE: RAIMUNDO NONATO LIBERALINO
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Mercadorias Tributadas e Não Registradas no Livro Próprio. 
Levantamento Elaborado com Erros – Não deve prevalecer o lançamento de 
imposto cuja exigência se baseia em levantamento elaborado com erro que 
evidencia a sua nulidade.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por defeito na tipificação legal da infração, argüida pela 
impugnante; por unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
erro no levantamento, argüida pelo Presidente e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Gaspar Mauricio Mota 
de Macedo fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública 
respectivamente. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
15 de julho de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos, por deixar de recolher ICMS no 
valor total de R$ 6.284,94 (Seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e 
quatro centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, constatado pelo levantamento conclusão fiscal e levantamento 
financeiro, nos exercícios de 2005 e 2004, respectivamente.

A autuada foi intimada por via direta, apresentou impugnação de fls. 25, 
desistindo expressamente do julgamento em primeira instância, argüiu a preliminar 
de cerceamento ao direito de defesa por defeito na tipificação legal da infração, uma 
vez que no momento da elaboração da sua defesa a impugnante não teve 
explicitado na peça acusatória todos os dispositivos legais que autorizam o poder 
público lançar mão da presunção para cobrar os presentes valores, transferindo-lhe 
o ônus da prova que não deve, fato este que fere frontalmente a lei processual civil 
pátria, no seu artigo 333, bem como o defeito da incompatibilidade entre os fatos 
narrados e a tipificação legal contida na mesma peça.
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No mérito, diz que no levantamento financeiro encontram-se registradas como 
despesas a quantia de R$. 15.000,00 (quinze mil reais), sob o título de retiradas dos 
sócios, mesmo porque não existem sócios, pois se trata de firma individual e o titular 
possui plantação de abacaxi, como está devidamente comprovado às folhas 19 a 24 
do auto. Relativo ao auto de infração 2007/003060, já julgado por este conselho, do 
qual se requer a prova emprestada, onde se vê a cédula rural pignoratícia originada 
do financiamento de parte de sua plantação pelo Banco do Brasil, onde existe uma 
previsão de colheita no valor de R$ 48.562,50. Assim sendo, como a pseudo 
infração foi apurada no valor de R$ 5.121,11 e as retiradas inexistentes montam em 
R$ 15.000,00, conclui-se que não existe qualquer omissão de saídas, sobrando em 
caixa saldo que passa para o exercício seguinte.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
procedência do auto de infração.

Às fls. 35, Resolução 034/2009, decidiu o Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais, em sessão plenária no dia 17 de junho de 2009, por maioria, 
converter o julgamento em diligência, a pedido do conselheiro Juscelino Carvalho de 
Brito, para que o sujeito passivo exiba, no prazo de dez dias, os livros de entradas, 
saídas e apuração de ICMS, do exercício de 2005, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos cuja prova dependa da exibição, ficando desde já intimado na 
pessoa do seu advogado, presente na sessão de julgamento. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 17 de junho de 2009 o conselheiro Mário Coelho Parente.

Atendendo ao que foi solicitado na resolução, o contribuinte, no prazo legal, 
apresentou o Livro de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, referente 
ao exercício de 2005.

Das Preliminares:
1. Preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa por 
defeito na tipificação legal da infração, argüida pela impugnante.

2. Preliminar de nulidade do lançamento por erro no levantamento, argüida pelo 
Presidente.

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa por defeito na tipificação legal da infração, argüida pela impugnante.
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Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por erro no 
levantamento, argüida pelo Presidente e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


